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Com inclusão de vendas a
empresas, Fiat e Volks lideram

Inovação altera jogo no varejo de carros
Hyundai e GM apostaram em modelos populares ‘tecnológicos’; montadora americana já vende mais em revendas do que líderes Fiat e Volks

● Recuperação

Fernando Scheller

A chegada de dois veículos de
baixo custo com muita tecno-
logia agregada mudou, nos úl-
timos 12 meses, a balança da
competição entre as monta-
doras brasileiras no varejo.
Ao lançar seu primeiro carro
local, a Hyundai passou a ser
uma força importante. Já a
GM, com o Onix, conseguiu
não só driblar a chegada da
nova competição como tam-
bém deixar para trás a Fiat e a
Volkswagen na venda em con-
cessionárias.

Em agosto do ano passado, a
Hyundai nem sequer aparecia
no ranking que considera os em-
placamentos de carros vendi-
dos no varejo da Federação Na-
cional da Distribuição de Veícu-
los Automotores (Fenabrave).
Hoje, é a quinta montadora bra-
sileira e chegou a passar a Ford
durante dois meses. Já a GM,
tradicionalmente a terceira co-
locada, passou a liderar a lista.

Especialistas do setor dizem
que a tecnologia foi o fator que
pesou para mudar a balança da
competição na disputa pelos
clientes nas concessionárias. É
um raciocínio simples: cresceu
mais quem foi mais inovador. A
GM empreendeu uma iniciati-
va ousada: tirou de circulação
modelos tradicionais – entre
eles Corsa, Zafira e Meriva – e
lançou seis novidades só no ano
passado. Segundo fontes da
montadora, o grande responsá-
vel pela “virada” foi mesmo o
Onix – hoje o carro líder em ven-
das da fabricante.

No entanto, todas as monta-
doras estão atentas à necessida-
de de inovar. A Volkswagen, a
que mais perdeu mercado no va-
rejo nos últimos 12 meses, diz
estar prestes a fazer a maior re-
novação de sua linha. Entre os
veículos esperados pelo merca-
do estão o novo Santana e o no-
vo compacto Up!. Preocupadas
em prever o que se passa na ca-
beça dos consumidores, as mon-
tadoras vão muito além das sim-
ples pesquisas de mercado. A
Fiat já tem até um time de antro-
pólogos para tentar antever as
novas aspirações dos clientes.

A Ford também teve de fazer
a lição de casa e renovar a linha
para sair de uma de suas piores
fases nos últimos anos. O antí-
doto à perda de mercado foi o
“rejuvenescimento” do Novo
Fiesta, que passou a ser fabrica-

do no Brasil e sofreu um corte
considerável de preço. “Acertar
no preço é fundamental. O seu
carro pode ser ótimo, mas, se o
custo-benefício não for atraen-
te, o consumidor não vai com-
prá-lo”, explica o vice-presiden-
te da Ford para a América Lati-
na, Rogelio Goldfarb.

Segundo o executivo, a mon-
tadora entendeu que um carro
precisa refletir um estilo de vi-
da. A proposta do Fiesta é atrair
o público jovem que valoriza
tecnologia. O veículo – hoje o
líder de vendas da montadora –
ajudou a empresa a voltar para
o patamar histórico de 10% do

mercado brasileiro. Em 2012 e
2013, a participação da empresa
nas vendas em concessionárias
chegou a ficar na casa de 7% du-
rante alguns meses.

Atender a uma demanda espe-
cífica do consumidor é essen-
cial para o sucesso de um carro,
de acordo com o consultor Pau-

lo Roberto Garbossa, da ADK.
Ele diz que o cliente que troca
de carro precisa perceber um di-
ferencial claro, que pode estar
no design, na tecnologia ou no
poder de marca. “A pessoa com-
pra um carro novo para provo-
car reações. Se o modelo não
deixar o vizinho com inveja, de
nada adianta trocar o carro.”

Rotação. Apesar de a “dança
das cadeiras” do mercado ter
mostrado a emergência da GM
no varejo, é comum que certos
lançamentos alterem o ranking
de vendas. É por isso que espe-
cialistas afirmam que um suces-
so só não é suficiente para garan-
tir a posição de uma empresa no
longo prazo. Até porque, com o
mercado ávido por novidades,
todas as montadoras sabem
que a janela entre um lançamen-
to e outro precisa ser menor.

Neste sentido, o diretor do
Centro de Estudos Automoti-
vos (CEA) e ex-presidente da
Ford, Luiz Carlos Mello, afirma
que a posição da Hyundai é
mais frágil do que a da GM, por
exemplo. “A Hyundai tem um
só modelo nacional, enquanto a
GM renovou a linha toda. En-
tão, se o interesse pelo Onix di-
minuir, ela pode trabalhar ou-
tros veículos”, explica o especia-
lista. “A Volks perdeu mercado,
mas isso pode mudar com a che-
gada de novos carros.”

A aceleração dos lançamen-
tos é inevitável, segundo o Mar-
celo Cioffi, sócio da consultoria
PwC responsável pelo setor au-
tomotivo. Para o consultor, o
consumidor está muito mais
atento aos movimentos de mer-
cado e especialmente à tecnolo-
gia embarcada nos veículos.
“Acho que a escolha de um car-
ro vai se assemelhar à da com-
pra de um smartphone: ao po-
der pagar um pouco mais, o
cliente certamente vai exigir ca-
da vez mais diferenciais.”

● Evolução das participações das montadoras nos emplacamentos de automóveis vendidos no varejo
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*De agosto a novembro, os dados da Hyundai aparecem no item “outros” dos dados da Fenabrave
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Quando se analisa o desempe-
nho consolidado das vendas de
automóveis – contando as ven-
das para pessoas físicas e jurídi-
cas –, as tradicionais líderes de
mercado, Fiat e Volkswagen,

continuam na dianteira do mer-
cado. No entanto, pelos núme-
ros, é possível perceber que a
mudança de posições no varejo
também influenciou a posição
geral de mercado.

Entre janeiro e julho do ano
passado, a Fiat tinha 23,05% da
venda total de automóveis, se-
gundo os números da Fenabra-
ve, seguida por Volks (22,58%)
e GM (18,88%). No mesmo pe-
ríodo deste ano, no entanto, as
duas primeiras perderam mer-
cado, enquanto a terceira au-
mentou sua fatia. Agora, a Fiat
lidera com 22,64%, seguida por

Volks (19,93%) e GM (18,88%).
Segundo fontes do setor auto-

motivo, os lançamentos rechea-
dos de novidades acabam ten-
do um peso menor na venda pa-
ra frotas, como locadoras de veí-
culos, por exemplo. É por isso
que quem aluga carros com fre-
quência sabe que vai encontrar
mais ou menos os mesmos mo-
delos econômicos disponíveis.

É pensando neste mercado,
dizem especialistas, que as mon-
tadoras mantêm produtos mais
baratos, como Uno Mille (Fiat),
Fiesta Rocam (Ford), Gol
(Volks) e Classic (GM). “A GM
acabou com o Corsa, mas man-
teve o Classic, que é um modelo
até mais antigo, pensando nas
frotas”, explica um executivo
de uma concorrente. / F.S.

9,77%
foi a participação da Ford na
venda de automóveis no varejo,
segundo os dados de
emplacamentos da Fenabrave;
em setembro de 2012, a fatia
havia atingido 7,42%

TOTAL INFRAESTRUTURA

1. Maior taxa de retorno: 0,8% ao mês* 
2. Faz parte da rede Wyndham, maior rede hoteleira do mundo

3. Cidade com altíssima demanda por hotéis

4. Localização privilegiada

5. Hotel com qualidade internacional e preços acessíveis

Visite Suíte Decorada
Av. dos Autonomistas, 2.561 (Esq. Câmara Municipal) - Osasco
Tel. 11 3685.2424 • www.bancodeprojetos.net

Motivos para você investir 
no Ramada Hotel & Suites:

Restaurante

INVESTIDOR DE SUCESSO 
INVESTE NO RAMADA 
HOTEL: é como poder vender o 
mesmo imóvel todos os dias com a melhor 
rentabilidade da região: 0,8% AO MÊS.*

Suítes de 
21 e 23 m² 

SALA DE REUNIÕES EQUIPADA E DECORADA

Restaurante
Estacionamento 

com valet
Fitness

Maior rede hoteleira do mundo

Por que em Osasco?

• PIB per capita maior que de São Paulo**

• Grandes empresas sediadas: 

   Coca-Cola, Mc Donald’s, Ponto Frio, 

   Avon, Carrefour e muitas outras

• O maior polo comercial

• Mais de 650 indústrias e 

   17 mil empresas

A cidade 
com projeto 
para o maior 

heliporto 
do País

TAXA DE 
RETORNO:

 0,8%
ao mês*

*De acordo com o estudo de viabilidade realizado pela HTL / **Exame CEO-Abril 2013 /SEAD - 2010 

Registro de Incorporação no R-14 n° 59.631 no 1° R.I. de Osasco em 27.03.2013. As áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas. Perspectivas, móveis, plantas 
e objetos decorativos que constam neste anúncio não fazem parte do imóvel, sendo somente para efeito ilustrativo e sugestão de decoração. Fotos meramente
ilustrativas. Os materiais que compõem este empreendimento constam do memorial descritivo, convenção de condomínio e compromisso de venda e compra.

E
G
O

Incorporação e Construção: Comercialização: 

90%VENDIDO

Fachada

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




